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Rovás.
fl városok tanácsüléseinek nyilvánossága.

Amióta a városok autonómiája felfüggesz- 
tetett s a képviselőtestületek megszűntek, a 
városok ügyeit kizárólagosan a kinevezett 
tisztviselőkből álló városi tanácsok intézik. E 
tanácsok ülései nem nyilvánosak s igy a vá
rosi lakosság, illetve adófizető polgárság soha 
sincs kellőleg informálva a város ügyeinek 
mikénti állásáról s a városi tanácsnak hatá
rozatairól, amelyek legtöbb esetben a polgár
ság életkérdéseibe is belevágnak s őket kö
zelről érintik.

A tanácsülések városunkban sem nyilvá
nosak s igy az adófizető polgárság itt sem 
kisérheti figyelemmel az ügyek menetét s itt 
sem hallgathatja végig, hogy fontos életkér
déseiben hogy és miként határoznak, dönte
nek a város vezetői. A megszűnt képviselő 
testületek ülései is nyilvánosak voltak s igy 
— hamár beleszólása nincs is a polgárság
nak — legalább az adassék meg neki, hogy 
a tanácsüléseket végighallgathassa s adott 
esetben fellebbezési jogával élhessen.

* A tanácsíHéMc«nyilvánossága iránt az adózó 
polgárok a vármegye prefektusához nyújthat
nak be indokolt kérést, aki minden bizony
nyal nem fog kitérni a kérés teljesítése elől, 
hiszen ez a közérdeket fogja szolgálni.

Amint értesültünk, több városban s igy 
nálunk is mozgalom indult meg ez iránt, s 
a benyújtandó kérvény aláírására máris szá
mos adófizető polgár jelentkezett.

A városi tanácsülések nyilvánosságával az 
a nagy ür, amely a városi vezetés és adófi
zető polgárság között a városi autonómiák, 
illetve képviselőtestületek megszűnése követ
keztében támadt, kisebb lesz s a városi ta
nács és a polgárság között pedig megnyug
tatóbb, megértőbb kapcsolat fog létrejönni. 

ifj. Szántó Károly.

Papbeiktatás 
a reformátusoknál.

Kedves ünnepségek keretében iktatta be a 
múlt vasárnap a ref. egyházközség lelkészi 
hivatalába 2-ik lelkészét, Gergely Ferencet.

Az ünnepségek már csütörtökön megkez
dődtek, a mikor az uj lelkész városunkba ér
kezett. A vasútnál fogadó bizottság várta és 
üdvözölte a családja kíséretében érkező lel
kipásztort. Simon Ferenc főgondnok köszön
tötte őket, a ref. asszonyok küldöttsége pedig 
virágcsokorral kedveskedett a lelkész nejének. 
Ugyancsak itt tolmácsolta a róm. kath. egy
ház üdvözlését a fogadásra szintén kijött zár
dafőnök ur. Innen a 2-ik lelkészi lakásra haj
tatott a társaság. A Kún-kollegium előtt a 
tanárjaik felügyelete mellett sorfalat álló diá
kok éljenzése köszöntötte az érkezőket; a 
kollégium ezáltal adta külső jelét az egyház
zal való együvétartozásának s annak, hogy 
az egyház öröme neki is öröme. A papi la

káson a hivek nagy tömege várta a lelkészi. 
családot, hogy szeretettel köszöntse őket, a-; 
mikor először lépnek az uj otthonba. A hi
vek sorában megjelent a zsidó hitközség fő
rabbija is, hogy baráti és szomszédi szíves
séggel üdvözölje az uj kollegát. A papi la
kásnál a ref. leányok nyújtottak csokrot a 
lelkésznének, Bodor János lelkész pedig szi
ves, szerető szavakkal kívánt nekik boldog
ságot és megelégedést uj otthonukban való 
életükhöz.

A beiktatás ünnepélye f. hó 12-én, vasár
nap délelőtt ment végbe a kollégiumnak tem
plomul használt dísztermében ünnepélyes is
tentisztelet keretében. Amikor pont 10 óra
kor az első lelkész, a főgondnok és a pres- 
byterium kíséretében a virágokkal szépen 
feldiszitett terembe lépett az uj lelkipásztor, 
akkor azt már zsúfolásig megtöltötte a hivek 
tömege, akiknek sorában szép számmal lát
tunk más vallásu érdeklődőket is. Az ág. ev. 
egyház, a zsidó hitközség, a város és kollé
gium elöljárósága küldöttségileg képviseltet
ték magukat.

Az istentiszteletet Alföldy Béla művészi or
gonajátéka nyitotta meg, amely után felcsen
dült a hivek ajkán az ősi zsoltár: „Te ben
ned biztunk eleitől fogva...“ Éneklés után 

Bodor János első lelkész mondotta el beik
tató beszédét. A gondolatokban gazdag, nagy 
szónoki készséggel előadott szép beszéd élénk 
hatást tett a hallgatók lelkére. Ezután a ref. 
dalárda szép éneke alatt szószékre lépett az 
uj lelkipásztor. Először lendületes, áhitatos 
imádságban emelte a maga és az ünneplő 
gyülekezet szivét az Istenhez, azután pedig 
megtartotta beköszöntő beszédét a Habakuk 
prófétából vett megkapóan szép ige alapjain: 
„őrhelyemre állok és megállók a bástyán és 

vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám és 
és mit feleljek én panaszom dolgában.“ A 
tartalomban és előadásban egyaránt hatalmas, 
mély és erőteljes prédikáció olyan volt, mint 
egy harsona, amely alvókat, elbágyadtakat 
ébresztget, amely tettre sarkal és harcra hiv. 
És a beszéd folyamán megjelent előttünk, 
mint egy cselekvő, eleven hatalom: az egy
ház. Nem az az egyház, amely csak a múlt
nak ártatlan, kegyeletes öröksége, nem az az 
egyház, amely a lelkek üdvössége szempont
jából meddő adminisztrációba öli bele min
den erejét, hanem az az egyház, amelynek 
mondanivalója van a jelen számára, a mely 
emberi lelkeket keres, formál és üdvözit: az 
egyház, mint misszió. Ennek az élő egyház
nak szolgálatára ajánlotta fel magát bekö
szöntő beszédében Gergely Ferenc. Beszédje 
végén ismét imádkozott: gyülekezetéért, vá
rosáért, annak minden rendű polgáráért, or
szágáért, a békességért, boldogabb időkért. 
Az egész istentisztelet hangulatához méltóan 
illeszkedett az istentiszteletet berekesztő gyü
lekezeti ének, a Luther erős hitü, bizakodó, 
diadalmas éneke: „Erős várunk nekünk az 
Isten . . .“

Az istentisztelet után a presbyterium tartott 

rövid gyűlést, amely teljessé tette a beikta
tás aktusát.

... És most már az őrhelyen állók eggyel 
többen vannak. A régiekhez odaállott Ger
gely Ferenc is: ifjú erővel, bizó hittel, a 
messziséget kémlelő szemekkel őrködik a 
bástyán, hogy a biztonság érzetével dolgoz
hassanak csendben az alant munkálkodók. 
Református közönsége, a magyar polgárság 
bizalommal ajándékozta neki szivét és várja 
jó reménységgel további munkálkodását. Ad
jon az isten erőt neki, hogy hűséges lehes
sen kitűzött céljához és jó eredmények te
gyék áldottá munkáját. —z—

SzBfcfytf-e a misszió?
Legyünk előbb tisztában a misszió fogal

mával. A misszió küldetés. Küldetése az apos
toloknak, az apostoli lelkű férfiaknak, hogy 
megnyerjék a világot az egyedül üdvözitő tan 
eszméinek, a keresztény eszméknek.

Az apostolok nekivágtak az ismeretlen vi
lágrészeknek, elterjesztették Krisztus tanait, 
a korunkban ismert világrészek csaknem 
minden országában, hihetetlen gyorsaság
gal. És boldog leit azon tartomány, azon 

ország, amely elfogadta az első missziósok 
által hirdetett igazságot. Szent Péter és szent 
Pál a világ szivét, Rómát kezdték ki több 
sikeres misszió után, ott ütötték fel a misz- 
sziós telepek fő sátorát s onnan Írták a kis- 
sebb telepekre a tanító, buzdító leveleket a 
hátrahagyott missziósokhoz.

A fő missziós atyák sz. Péter és sz. Pál 
vértanuságot szenvedtek a hirdetett igazsá
gért, a többi apostol is csaknem ‘mind meg
halt a hitért. De az elhaltak helyébe mindig 
uj küldöttek mentek. Mentül műveletlenebb, 
mentül nyersebb volt valamely néptörzs, an
nál több missziós szenvedett vértanuságot a 
hirdetett tanért s ha nyers természete, a szent 
tanok felfogására kisebb érzéke, értelme még 
napjainkig is megmaradt, a missziósok még 
ma is felkeresik őket.

Legtöbbnyire a legnehezebben megközelitő 
helyek, vadonok népei élnek még ma is a 
pogányság tévhitében, ezekhez küldi az egy
ház a missziós atyákat, akik közül sokan éle
tüket, vérüket áldozzák fel.

A missziósokat küldi a pápa vagy a S. 
Congregatio de Propaganda Fide. A nagy 
munkára vállalkozók az igazi missziósok, az 
ő munkájuk az igazi misszió. Azért tehát mi
kor missziósokról, misszióról hallunk, a mesz- 
sze kelet, a vad nyugat, a feketék országai s 
vértanuság jut eszünkbe.

A szó szoros értelmében vett misszióra te
hát nálunk nincs szükség. De ethimologiai 
értelemben, átvitt értelemben igen.

Szükséges a misszió, mert a hitélet aláha- 
nyatlott, az erkölcsök meglazultak s ennek 
következtében a kath. meggyőződés gyenge 
talajon áll. Nem a hitközség egykori vezetőit 
éri a vád, hogy talán ők nem állottak hiva
tásuk magaslatán, sem a hitközség tagjait. 

i



2 Szászváros és Vidéke 1924. október 19.

hogy teljes mértékben ők az okai a kath. 
keresztény fegyelem meglazulásának. Nem. 
Pedig az igaz, hogy még a legfegyelmezet- 
tebb testületekben, legtiszteletreméltóbb csa
ládokban is lehetnek rakoncátlan tagok, kik 
idővel az összességre hatással vannak. A mai 
helyzetért elsősorban a korszellem a felelős. 
De ez, mint fogalmi tényező, nem vonható 
felelősségre. A harc is nehéz vele szemben. 
De ha nehéz is a harc, állunk elibe!

Tágabb értelemben minden pap missziós, 
mert a felszentelő püspök igéi által Krisztus
tól kap küldetést: „Amint engem küldött az 
Atya, én is küldelek titeket.“ Ezzel missziót 
kap a pap saját működési helyére. De mikor 
a fent is vázolt helyzet van valamely egy
házközség életében, a lelkipásztor előterjesz
tésére a püspök vagy a rendi főelőljáró ki
küldi különleges megbizással papjait a hitélet 
ujrakeltésére.

A helyi lelkiorvos megállapította a diag
nózist. A hitközség társadalma lelkibeteg. 
Hogy ne legyen rosszabb vége az ő hitköz
ségének, mint a pogányságben sinylődöknek, 
azért konzultál másokkal is.

Amit a helyi orvos nem gyengeségből, ha
nem inkább kíméletből nem tár fel, nem fe
szeget, azt meglátják a kiküldöttek s orvos
szert is fognak alkalmazni. A műveltség e 
hitközség tagjait felsegiti arra, hogy a kül
döttek igéit megértsék s nem fognak ellen
szegülni, nem fogják a sikert kockáztatni.

A missió eddig mindenütt sikerrel járt, fe
lejthetetlen nyomokat hagyott a résztvevők 
lelkében. Ma a görög szertartásu katholikus 
egyház sikerrel tart népmissziókat, sőt utá
noz bennünket a protestáns egyház is.

A misszió minden házba vissza akarja ál
lítani a hitet. A hiten épül fel az önzetlen 
keresztény szeretet.

Ha minden házban él a hittel párosult 
szeretet, akkor egész községek, városok, tar
tományok és országok békében élnek. Mert 
nagy igazságot foglal magában a jó keresz
tény házakat ékesitő házi áldás: Hol hit, ott 
szeretet; hol szeretet, ott béke; hol béke, ott 
áldás; hol áldás, ott Isten; hol Isten, ott 
szükség nincsen.

P. Szakács Előd 
zárdafönök-lelkész.

fáin a faluért.
9 Iozsádiah — Szászvároson.

Az ősei nyelvét, szokásait, ruházatát s eré
nyéit minden magára hagyatottsága dacára 
is hűen megőrző lozsádi tiszta kálvinistákból 
álló magyarság ifjúsága f. hó 15-én Szász
városon, a Magyar Kaszinó nagytermében, 
részben a zetelakai tüzkárosultak, részben 
saját egyházuk alapja javára tánccal egybe
kötött műsoros előadást rendezett. Monda
nunk sem kell, városunk magyarsága teljes 
számban jelent meg ott s Algyógyról, Tor- 
dosról s máshonnan is számosán eljöttek 
megnézni a „falut“ s a nemes célt elősegi- 
teni.

(Azokat, akiktől feltétlenül elvártuk, hogy 
jelen legyenek, de — miért-miért nem — nem 
voltak ott, nem nevezzük meg, de jövőben 
nem leszünk kiméletesek.)

Első eset, hogy a Lozsád magyarsága a 
szászvárosi magyarsággal ilyen kedves és 
közeli kapcsolatba jutott, hiszen eddig csak 
ha „voks“-ra volt szükség, szorongattuk lo
zsádi testvéreink kérges, de becsületes kezeit 
s ültünk le velük a fehér vagy zöld asztal 
mellé.

De hagyjuk a múltak bűneit, ne fájjon az 
se, hogy Lozsád magyarságának az utóbbi 

25—30 év alatt egy fia se került a ref. Kún- 
kollegium falai közé, sem pedig magyar ipa
ros műhelyébe. Az adózó és szavazó gépbe 
— Lozsád magyarságába — immár gondol
kozó, érező s nemes cselekedetekre sarkaló 
lelket öntött egy ifjú tanító, aki — mint lévita 
lelkész, — nem rég került Lozsádra. Gyenge 
Sámuel e szerény székely ifjú neve, aki ne
vét meghazudtolva erős akarattal, nemes am
bícióval, hiveinek nemcsak az iskolában, temp
lomban, hanem azon kivül is oktatója, vezetője, 
léleknemesitője. Csak előre, a megkezdett 
utón 1

De térjünk az előadásra. Színre került Géczy 
Istvánnak „A gyimesi vadvirág“ c. 100 arany 
pályadijat nyert 3 felvon, énekes színmüve. 
Ugyebár a színdarab szerzője, valamint a hi
vatásos színészek e darabban hü kópiáját 
óhajtják adni a falu népének, gondolkozásá
nak, erkölcseinek s társadalmi életének. Jelen 
esetben „eredetiben“ láttuk, hallottuk a falut 
s elmondhatjuk, hogy olyan élethűen, hogy azt 
hittük ott vagyunka gyimesi vadvirág falujában. 
A szereplők mindegyike az ilyenkor elmarad
hatatlan pár percnyi lámpalázon átesve — hi
szen első esetben szerepeltek ekkora városi 
közönség előtt — olyan otthoniasággal, bá
torsággal mozgott a világot jelentő deszká
kon, mintha hivatásos szinész lett volna. 
A cimszerepet Fekete Ida játszta, sok bájjal, 
kedvességgel s a havasi vadvirágok üdesé- 
gével. Méltó partnere volt Zudor Endre, aki 
Imre szerepében remekeit. Gyenge Sámuel 
lévita lelkész a pap komoly szerepét nagy 
rutinnal kreálta. A darab sikeréből alaposan 
kivették részüket: Farkas Ferenc (Balanka), 
Herczeg Klári (örzse), Kiss Antal (Presmer), 
Győrffy Ilonná (Fábiánná), Székely Vilma 
(Mária), Vincze Pál (Gyurka). Jól megnevet
tették a közönséget a Csura család szereplői: 
Vincze Máté (Csura), Furka Kati (Csuráné) 
és Zudor Bálint (Marczi), akik állandó de
rültséget keltettek hü alakitásukkal s mókáik
kal. Nagyon jók voltak: Ferencz Sándor 
(kisbiró), Farkas Irén (Bigyóné), Fekete Máté 
és Székely József (vőfélyek), Fekete Lenke, 
Herceg Lina (nyoszolyós leányok), Kiss Ernő, 
Vince Sándor (násznagyok) s Vincze Dénes, 
Székely Árpád, Zudor Gyula a cigányok sze
repében.

A cigányzene kísérettel előadott énekszá
mok is jók voltak. Egyes szereplők virág
csokrot is kaptak, de a tapsból, elismerésből 
mindnyájuknak bőven kijutott.

Előadás után a közönség az éttermekbe 
vonult. Egy hosszú asztalnál a lozsádi mű
kedvelők és hozzátartozóik is elhelyezkedtek 
s vidám eszmecserét folytatva az est lefolyá
sáról, megvacsoráztak vezetőjük Gyenge Sá
muel lelkész, valamint dr. Bocz Soma, Bede 
Sándor, Réthy István, Gruja Farkas, ifj. Szántó 
Károly társaságában. Kevés idő múlva kez
detét vette a tánc, amely legvidámabb han
gulatban a hajnali órákban ért véget. A lo
zsádi és szászvárosi ifjak kölcsönösen meg
táncoltatták táncosnőiket. A közönség és sze
replők egyaránt egy kellemesen eltöltött est 
emlékeivel tért haza. Itt emlitjük meg, hogy 
a jótékony célra az önkénytes adományokból 
szép összeg gyűlt egybe. Jó példával járt 
elöl Lukács Ferenc algyógyi birtokos, aki 
500 leüt adományozott a zetalaki tüzkárosul- 
kta javára. Özv. Mirovitz Ignácné szintén 500 

leüt adományozott.
Hisszük, hogy az a szellemi kapocs, amely 

a falu és város magyarsága között az estén 
megszületett, továbbra is fenn fog maradni 
s a múlt idők vétkes közönyösségét fel fogja 
váltani egy egymást megértő, egymást gaz
dasági és kulturális téren támogató s egy

másrautaltságból fakadó barátság, szeretet s 
szétforgácsolt erőinknek — stréberektől, jel
szavakkal dobálódzó, nemes-ércért Őrjöngő 
nemtelen lelkű önzőktől mentesen — tömö
rítése. A „Szászváros és Vidéke“ is ezt szol
gálja, ennek egységessé tömörülésnek hü szó
szólója, hirdetője, de sajnos, hogy sokan va
gyunk magyarok, akiknek a magyar újság 
csak akkor kell és jó, ha „betses“ szemé
lyük jó oldalait tömjénezi, vagy egyéni ér
dekeit szolgálja. Vederomó 1

tfj. Szántó Károly.

Titokzatos gyilkosság 
a Szász Vár 05 - per kászi aton.

9 gazdátlan szEhér halottja.
Brudanu Vasilie helybeli 29 éves földészt 

vasárnap este 10 óra tájt Perkászon lakó je
gyesétől szekerével hazafelé igyekezvén, a vá
ros közelében meggyilkolták. Fejét vadász
fegyver serétje lyukasztotta át és arcát több 
készurás torzitotta el. A gyilkosságot a meny
asszony szülei vették észre, akik ezen éjjel 
Szászvárosra igyekeztek s látták, hogy leendő 
vejük szekere gazdátlanul halad Perkász felé, 
velük szembe. A szekeren feküdt a vőlegény 
véres hullája, amit letakartak, s behoztak 
Szászvárosra, ahol rögtön jelentést tettek a 
rendőrségnél és csendőrségnél.

A nyomozás megindult, többeket kihallgat
tak, de mindezideig nincs nyoma a gyilkosok
nak. Általános a vélemény, hogy a gyilkosság 

indító oka bosszú vagy szerelmi féltékenység.
A hullát a boncolás megejtése után nagy 

részvét mellett temették el.

NAPI HÍREK.
— A trónörökös születésnapját f. hó 

16-án Szászvároson is a szokásos módon 
megünnepelték. Az összes templomokban is
tentisztelet volt s a város zászlódiszt öltött. 
Az öszes állami és közigazgatási intézmények 
testületileg jelentek meg az istentiszteleten. 
F. hó 29-én Őfelsége a királyné születésnapja 

lesz, amit hasonlóan ünnepelnek meg.
— Majláth püspök 60 éves. Gróf Maj- 

láth Gusztáv Károly, Erdély római katholikus 
püspöke a napokban ülte meg születésének 
60-ik évfordulóját. Ebből a nagy időből há
rom évtizednél többet áldásos működésben, 
buzgó munkában, áldozatkész tevékenység
ben és apostoli fáradozásban közöttünk élt 
le az őszhaju, de ifjulelkü főpap. Élete pél
dája lehet az önfeláldozó, csak közért, a hi
tért, vallásért, egyházért és fajért folytatott 
áldásteli munkának.

— A Magyar Párt. A szászvárosi vá
lasztókerület magyarsága annakidején szintén 
megalakitotta az Országos Magyar Párt helyi 
tagozatát. Elnökül dr. Kristóf György, később 
a cluji román tudományos egyetem tanárává 
kinevezett Kún-kollegiumi profesor választa
tott meg. A „Magyar Párt“ azóta életjelt 
nem adott magáról s gyűléseket sem tar
tott ezideig. A képviselő-választáskor is csak 
egy néhány tag jött össze határozni az állás
foglalás tekintetében. Ideje volna, hogy a 
párt újjászervezése megejtessék. Lapunk zár
takor értesültünk, hogy ez irányban lépések 
tétetnek.

— Szent misszió városunkban. Jelez
tük már, hogy a helybeli róm. kath. tem
plomban szent misszió lesz. A plébánia hi
vatal most arról értesít, hogy f. hó 25-én 
este 6 órakor már meg is kezdik működésü
ket. Felváltva lesz magyar és német szent 
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beszéd délelőtt és este. A magyar szt. beszé-1 
deket Szathmáry P. Román ferences rend
tartományi titkár, a német szent beszédeket 
pedig Weldin P. Konstsntin dévai h. házfő
nök fogja tartani. Egyéb istentiszteleti tények 
sorrendje részint a templom hirdetési táblá
ján, részint lapunk jövő számából tudható meg.

— Befejeződtek az ezévi ásatások Hu- 
nyadmegyében. A szármiszegetuzai ásatások 
szombaton nyertek befejezést. Ugyancsak ezen 
a héten nyertek befejezést a gredistyei (Mun- 
csel havas) és a kosztesdi (Blidáron lévő) 
várak ásatásai is. Az eredmény minden te
kintetben fényesen kielégítő. A szármiszege
tuzai ásatások folyamán egy monumentális 
római középület romjai kerültek napfényre. 
A középület 87 méter hosszú és 64 méter 
széles. A kosztesdi ásatásoknál Kosztesden 2 
vár, Gredistyén 1 vár került napfényre. Jövő 
évben fogják kiásni a Piatra Rosián lévő ne
gyedik dák várat. E várak egy Kr. e. 600— 
300 közötti időben épült erőditményhez tar
toznak. A szármiszegetuzai ásatásokkal pár
huzamosan folynak a szelea hegyen is az 
ásatások, ahol szintén római korabeli La Then 
nyomok Ígérnek fontos felfedezéseket. Az ása
tások a jövő esztendőben még intenzivebben 
fognak folyni. Vasilie Párvan, a hires arche
ológus, a bukaresti nemzeti muzeum igaz
gatója a napokban megtekintette mind a két 
ásatást, teljes megelégedését fejezte ki a tel
jesített munka felett és megigérte, hogy a 
jövő évi ásatások lehetővé tételére újabb 
összegeket fog kiutaltatni. Városunkból is 
többen óhajtják megtekinteni ezen ásatások 
eredményeit s kellő jelentkező esetén egy ki
ránduló társaságot lehetne összehozni. Részt- 
venni akarók szerkesztőségünknél jelentsék 
óhajukat.

— Személyi hir. Gróf Majláth Gusztáv 
Károly vármegyénkben tett bérmautját a múlt 
héten fejezte be, amikor is legutoljára Ka- 
lánban és Sztrigyszentgyörgyön végezte a 
bérmálás szentségeinek kiosztását. A püspö
köt mindenütt meleg szeretettel fogadták és 
ünnepelték.

— Műkedvelői szinielőadás Lónyán. A 
lónyai református egyházközség ifjúsága m. 
szombaton este műkedvelői szinielőadást ren
dezett, amely alkalommal Farkas Imre ope
rettje a „Cseregyerekek“ került előadásra. Az 
előadás úgy anyagi, mint erkölcsi szempont
ból szépen sikerült. A szereplők közül külö
nösen kiváltak: Konyicska Ilonka, Dániel 
Józsa, Bodó Erzsiké, Czipel Ferenc, Barta 
Antal és Démény Andor. Előadás után reg
gelig tartó táncmulatság volt.

— Halálos végű lakodalmi mulatság. 
Stefan Romolus branyicskai legény okt. 5-én, 
vasárnap, Popa Ion falujabelijénél volt lako
dalmi mulatságon, ahonnan este 8 órakor 
indult haza felé Dobrei Lázár, Dobrei Nico- 
lae és Ripati Mihaiu társaságában. Útközben 
szembe kerültek Popa Gáspár falubeli le
génytársukkal, aki minden ok nélkül Stefan 
Romolus bátyjára vetette magát és azt több
ször megrugta. Midőn Stefán Romolus test
vére segítségére sietett, Popa egy késsel be
léje szúrt, de csak bal felső lábszárát tudta 
keresztülszurni. Stefan Romolus látta, hogy 
Popa késsel támadja meg, kirántotta öve mel
lől a kését és támadójának mellébe döfte, 
úgy hagyva azt ott a késsel mellében, mig 
ő haza futott, majd pedig reggel önként je
lentkezett a dévai ügyészségen. Popa még 
este belehalt a kapott szúrásba. Stefan Ro- 
molust az ügyészség átadta a csendőrségnek, 
a helyszini és előzetes vizsgálatok megej- 
tése végett.

ERZSÉBET MOZI
a „TRANSSYLVANIA“-ban.

Ma vasárnap, okt. hó 19-én 
délután 5 és este 8!2 órakor 
Szenzációs pszichóproblematikus film: 

Buchanan feltűnést keltő 

A NŐ - A FÉRFI 
regényének megfilmesített drámája 

GOBOMBA
(BRUTA - BESTIA) 

címen. Főszereplő P. MENICHELLI 
Ezenkívül:

Zigottú uralkodó
Vig komédia.

Nyomdász-tanonc
azonnali belépéssel felvétetik.

— A szászvárosi Diversum. Van-e aki 
ezt a közjótékonysági intézményt nem is
merné? Alig pár éve, hogy egy pár lelkes 
honpolgárnő felvetette az eszmét s az testet 
öltve egy-kettőre, mai nap is él és virágzik 
(ha szerény keretekben is — szedő gyerek) 
dacára némely hitetlen Tamásoknak, akik két 
havi csecsemőkornál többet nem jósoltak e 
közvetitó üzletnek. Az bizonyos, hogy ez is 
egyike ama typikus alkotásoknak, melyeket a 
mai korszerű viszonyok termeltek ki. Az ál
talános, mindenütt és mindenben uralkodó 
nincstelenség hozta létre. Olcsón akarsz vá
sárolni — menj a Diversumba; valami fö
lösleges van a háznál, amit értékesiteni akarsz, 
— menj a Diversumba vele. Így jól jár az 
eladó, jól jár a vevő s a pár percent juta
lékből segitve lesz azon a nélkülöző, beteg s 
igy keresetképtelen polgártársunkon is. Hogy 
épp most Írunk a Diversumról, ezt az a kö
rülmény teszi aktuálissá, hogy e közjótékony
sági intézmény kinőtte a gyermekcipőit és 
lakást változtat. Ugyanazon fedél alatt ma
rad, a Takarékpénztár rt. földszinti helyiségé
ben, de az Országút felőli tágasabb Helységbe 
költözik, ahol a mellette levő másik két szo
bában állandó kiállitás lesz a Páris Albert- 
féle bútorokból. Akinek hát pénzre van szük
sége, hamarosan nézzen körül odahaza s ha 
keze ügyébe akad egy-két reá nézve immár 
fölösleges, vagy idejét múlt berendezési, ház
tartási tárgy, vigye csak a Diversumba s ha
marabb jut egy kis költséghez, mintsem gon
dolná.

— Ügyvédi iroda megnyitása Déván. 
Dr. Zebriczky Dénes, volt mivkolci ügyvéd, 
Déván a Strada Aurél Vlaicu 8 szám alatt 
ügyvédi irodát nyitott.

— Panasz. A helybeli róm. kath. zárda 
főnöksége panaszolja, hogy ez évben immár 
3-szor lyukasztották ki a templomot, zárdát 
és kertjét övező kőfalat. Az okozott kár igy 
jelentékeny. F. hó 15-én ajtó nagyságú nyi
tást vágtak a falon. Az őrül kiállított kis fiú 
egy feszitővassal felszerelt 15—17 év közötti 
feketeruhás alakot vélt látni a kiabálására el
illanó betörőben. Felhivjuk a rendőrség figyel
mét e kamaszokra.

— Minőség szerint kellene osztályozni 
a bérkocsikat. Akik sűrűn veszik igénybe 
a vasúti állomáshoz fuvarozó bérkocsikat. 
(27 fiakker jár az állomásra) megállapíthat
ták, hogy azok — bár egyenlő dijért fuva

roznak — nem egyforma kényelmet, gyorsa
ságot és tisztaságot nyújtanak. Ütött-kopott 
rozoga hintók, kétes tisztaságú, kényelmetlen 
ülésü fedetlen jármüvek, gyatra lovak tulaj
donosai ugyanakkora dijat vasalnak be az 
utasoktól, mint a kifogástalan kiállítású bér
kocsitulajdonosok. Úgy a bérkocsi tulajdono
sokra, mint az utasokra nézve is igazságtalan 
ez, miért is felhivjuk az illetékes hatóságok 
figyelmét erre s kérjük, hogy osztályozza őket 
s díjazásukat, mert az mégsem igazságos, 
hogy például esős időben egy fedetlen, ro
zoga, lassan cammogó jármű ugyanannyiért 
hozza be az utast, mint fedeles, kényelmes, 
tiszta és gyors kocsi. A fuvarozók törekedni 
fognak a jobban díjazott osztályba jutni s 
igy a közönség is jobban fog járni, ha a ha
tóság osztályozza őket.

— Vásárra menő iparosok biztonsága. 
A nagyon lábrakapott utonállás, rablás, be
törés, lopás, gyilkolás ellen tenni kellene va
lamit. Az emberiség romlottságát fékezni, 
tompítani kellene s a bűnözők merészségét 
is le kellene szerelni. F. hó 11-én éjjel a hát
szegi vásárra igyekvő Ájben Géza helybeli 
iparos szekerét a Russ és Brettye közötti or
szágúton egy vasvillás alak megállásra akarta 
kényszeríteni s ugyanekkor az árokból 4—5 
gyanús alak emelkedett fel s közeledett a 
kocsihoz. A kocsis a lovak közé csapott s 
s nagy iramban utat tört magának, de nem 
menekült volna el, ha 200—250 lépésnyire 
még 5 vásáros kocsi nem tűnt volna fel. 
12-én éjjel visszajövet a jelzett helyen megint 
mutatkoztak a támadók, de miután 8 szekér 
— szászvárosi Ájben testvéreké, Roth Vik
toré, Dicu Dávidé, Graef talpasé, Löw Ká- 
rolyé, Máthé Mihályé, Imre Józsefé — egy
másutánban vonult el, nem mertek támadni. 
Fegyvertartási engedélyt kellene adni a vá
sárra árukkal járó iparosoknak, üzletembe
reknek, mert különben még merészebbek 
lesznek a rabló urak. Utólag értesültünk, hogy 
az egyik kocsit egy rabló megállította s vas
villával nekiszurt egy iparosnak, aki a szú
rást az ülés deszkájával kifogta s egy hatal
mas csapással földre terítette a rablót, aki 
pénzt követelt.

— A dévai leányárvaház felavatása. 
A dévai leányárvaház ünnepélyes felavatása 
f. hó 5-ikén, vasárnap délelőtt történt meg, 
ünnepélyes keretek között, Sturza Olga her
cegnő részvételével. A hercegnőt az állomá
son a dévai tanács tagjai fogadták. Az árva
háznál nagyszámú közönség, élén a polgári 
és katonai hatóságok fejeivel, továbbá az is
kolák várták a hercegnőt, akit legelőször egy 
árva kisleány fogadott, virágcsokrot nyújtva 
át a magas vendégnek. Ezután istentisztelet 
volt, majd Candrea alispán és Popisteanu 
tábornok mondtak beszédeket. Az árvaház 
igazgatónőjének lelkes beszéde után a her
cegnő pár szóval köszönte meg a megható 
fogadtatást. Félegykor bankett volt a Kaszi
nóban, ahol kb. 100-an vettek részt. Délután 
3 órakor szép müsoru matinét rendeztek a 
városi szinházban, majd ennek végeztével a 
hercegnő meglátogatta az iskolákat, a mú
zeumot s a többi intézményeket, mindenütt 
megelégedésének adva kifejezést. Este a Fe
hér-Keresztben társasvacsora volt. Éjjel a her
cegnő eltávozott Déváról.

— Késelés. Stirc Niculae a napokban ösz- 
szeveszett Sirbu Áron ismerősével. A civa- 
kodás vége késelés lett: Sirbu hasba szúrta 
késével Stircut, akit súlyos sérülésével a szász
sebest kórházba vitték. Állapota veszélyes, 
de reményteljes. Sirbu ellen az eljárás meg
indult. A késelésben alkohol Őfenségének 
nagy szerepe volt.
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az illetékes 
fordítsanak 
az udvarok 
hagy maga 
ártana, mert 
felhalmazott

— A hunyaddobrai országos őszi vá
sár f. hó 26-án (állat és kirakodó egy na
pon) fog megtartatni.

— Az utcák, terek tisztasága ellen sok 
kifogás tehető, miért is felhivjuk 
hatóságokat, hogy több gondot 
erre. Az őszi betakaritás után 
tisztasága is sok kívánni valót 
után, miért is egy kis razzia nem 
vannak udvarok, amelyekben a
szemét dögletes bllzt terjeszt. Itt emlitjük fel, 
hogy az adózó polgárság nagyban érdeklődik, 
hogy mikor kezdik meg az országutnak grá
nitkockával való kikövezését. A polgárság út
adót, járdaadót, kövezetvámot fizet s igy látni 
is szeretne valamit e pénzekért.

— A dévai iparosok és a „Szászváros 
és Vidéke.“ Lapunk számtalanszor vetette 
fel egy ipar és állatkiállitás rendezésének 
eszméjét s sok cikkünkben mutattunk reá 
azokra az előnyökre, amely ebből keletkezik. 
Természetesen Szászvárost szemeltük ki a 
kiállítás helyéül, hiszen városunkat évszázados 
fejlett ipara, iparosainak nagy száma s állat
vásárainak hiressége szinte predesztinálta erre. 
Lapunk felelős szerkesztője személyesen is 
érintkezésbe lépett városunk vezető iparosai
val s Herlea Sándor polgármesternél is jár
ván, a város részéről a kiállítást illetőleg a 
legmesszebb menő támogatás helyeztetett ki
látásba. Sajnos, sem az ipartestület, sem az 
iparosság nem tette magáévá az ügyet, a 
városi tanács sem vette a kezdeményezést a 
kezébe. Ellenben a dévai iparosok megszív
lelték Írásainkat s ma már befejezett dolog, 
hogy 1925-ben Déván megyei iparkiállitás 
lesz, amelyet — valószínűleg — egy állatki- 
álliással fognak nagyobb szabásúvá tenni. I 
Hogy ez a dévaiaknak mit jelent, legyen elég 
felemlitenünk, hogy a kolozsvári kiállítás 80 
millió leunyi készpénzt juttatott a város kö
zönségének zsebébe. 80 millió leuval több 
pénz circulált a kiállítás után a kolozsvári 
lakosok között. Hogy ez mit jelent, azt el
képzelhetjük, ha az októberi szászvárosi dió
vásárra gondolunk, amikor az egész városban 
érezhető volt egy kis „pénz-bőség féle“ ál
lapot. Most aztán fel Dévára! A dévai ipa
rosok a m. vasárnap népes értekezletet tar
tottak ez ügyben. Mi pedig csak aludjunk 
csendesen s nézzük, hogy a hadkiegészítőt 
hogyan helyezik át Dévára s hogyan fog itt 
az idegenforgalom teljesen megszűnni s ho
gyan kerülünk a hátul kullogó városok so
rába, a szegénységbe, a szintelenségbe. Vi
gasztalódjunk, mert Einstein szerint, a szin- 
telenség is egy szin.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Névtelen levelekre nem válaszolunk, kéziratokat 

vissza nem adunk.
JP. <7. Kolozsvár. Lapot megindítottuk, az előfi

zetési dijat kérjük a lap kiadóhivatalának beküldeni.
Sattr. Pikantériákban bővelkedő közleményeivel 

egyebütt méltóztassék bekopogtatni. Az „Egy mesés 
éj“, a „Vörös asszu“, „Éljen Olaszország“, „Bársony 
karod simogatom“, továbbá „A sírni és csárdás mint 
parkett-tánc“, valamint „Ilyenek a mai férjek“ cimü 
eléggé ügyes tollal megirt humoreszkjeinek kézira
tait — kivételesen — visszaszármaztattuk. Az illetőt 
ne féltse, mert a kifürkészhetetlen Természet már 
csecsemő korában felruházta őt a hires majomirigy 
tudós felfedezése eredményeivel s titkaival. Adio 1

Szászváros egyetlen kézi
munka-üzlete eladó. Értekez
hetni Piața Prințul Carol 6 sz. alatt.

Eladó bútorok i író-, ebédlőasztal, 
sodronyos ágy, éjjeli-, ruhaszekré
nyek, garniz, falióra stb. Bővebbet 
a „Diversum“-ban, (Főtér) d. e. 9-től 
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bodoki „Matild” víz
egyedárusitását a forráskezelőségtől átvettük, és pedig Orá§tie, Déva 

-és Simeria területére és vidékére. — állandó nagy raktárt tartunk a ZerbBS-féle 
■1 vendéglő heiviségében, ahonnan nagyban ashicsinvbEn
^mérsÉkElt árban árusítjuk. — Kiváló tisztelettel: járSCEHSr es ümOTOSS

Tisztelettel értesítjük a 
n. é. közönséget, hogy a

Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy a

íScherg Vilmos és Társa
brassói szövetgyár készítményeinek egyedárusitását átvettük. • 

4 Ami az árakat és minőséget illeti, ezen áruk konkurrencia nélküliek, i 
4 Szives pártfogást kérve, maradtunk tisztelettel 

ÍDÖHKEB. & LEWITZKY.
Egy jó házból való fiú tanulónak fölvétetik. 60 3-13 '

Nincs a megyében napilap,
s igy a megyei vonatkozású eseménye
ket, személyi és egyéb hireket, rendele
teket s üzleti vonatkozású hirdetéseket 

csakis a megyében megjelenő újságokból 
olvashatja.

Rendelje meg a 12 év óta fennálló s a 
megye minden részébe járó

Szászváros és VidékeM
Előfizetési ára: egész évre 120, félévre 60, 
negyed évre 30 leu. Hirdetései olcsók!
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Lőwy Sándor versBnyóruháza g
Petroșeni-ben

Van szerencsém a nagyérdemű vevőközönséget tisztelettel 
értesiteni, hogy külföldi utamról hazaérkezve, gyönyörű 
női-kabát modelleket hoztam Becsből.

Úgyszintén óriási választékban férfi-ruhá
kat, bőrkabátokat, raglánokat, bundákat.

Tekintettel arra, hogy igen nagy választékkal rendelkezem 
mindezen cikkekből, igy fölösleges óriási költségek
kel nagyobb városokat fölkeresni, mert nálam sok
kal olcsóbban és kiadás nélkül a legszebb ruhadarabok kaphatók.

Óriási választékom van továbbá szövetek, 
flanelok, vásznakban, mérsékelt árakon.

Kérem nagyérdemű vevőimet, mielőtt bevásárlásait eszkö
zölné, nálam föltétien meggyőződni versenyképességemről.

152 39—Kiváló tisztelettel:

Löwy Sándor Versenyárubáza petrozsfuy.
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